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السام عليكم ورحمة اه وبركاته،

أعوذ باه السميع العلييم مين الشيي ال الير يم ،بسيم اه اليرحمن اليرحيم ،م َل الحميد ه ،سحميد وسسيغعي ه وسسيغ ر ،
وسعوذ باه -تعالى -من شرور أس س ا ومن سيئات أعمال يا ،مسيه مين يهيد اه -تعيالى -فيا م ِ
ضيلَِ فيا
ضي ََ ليه ،ومين يُ ل
ُ
هادي له ،وأشهد أل ا مله ما اه وحد ا شريك له ،وأشهد أل محم ًدا عبد ورسوله.
رمضال ق َرب ،رمضال ق َرب يا ماعة ،رمضال ق َرب َيا سق َرب بقى ،اح يا بعيدسا كغيير أوي ،بعيدسا كغيير ،ودي فرّية مل

طبعيا مدار ،،ومخواس يا العياملين
اح ا سقرب ،قبَ ما سبدأ في موضوع ا معاكم ال هارد  ،يع ي باسم موقع ال ريق ملى اه ً
اأفاضَ ،وفِرق العمَ ميا شياا اه الليي بيبي لوا هيد هييد ،أسي اه -عيَ و يَ -أل يغقبَيَ مي هم ّيالأ اأعميا ،
وسها شيخ ا.
أها ً
باسمي واسمكم ،بر َحب بشيخ ا وحبيبي وقسيم روحي الشيخ :محمد سعد الشرقاويً ،
الشيخ محمد سعد:
مرحبًا بكم ،مرحبًا بإخواس ا كلهم ،اه يح ظكم ،مرحبًا بإخواسا اللي بيشاهدوسا ،ومخواسا في ال ريق ملى اه ،رب ا يبيار

خيرا ،أحسن اه مليكم.
في سعيهم ً
ميعا ،ويغقبَ م ا وم هم اللهم آمينَ ،اكم اه ً

دكغييور خاليد ،يع ييي كييال الحسيين البصييري بيقييو كلميية ميليية أوي ،بيقييو ِ :
"واه ا يجعييَ اهُ عبي ًدا أسييره مليييه كعبييد
يب ال ُلم لح ِس يِين" آ عم يرال ،134:اإحسييال المرتبيية العظيميية اللييي هييي سييق اإسييام أو قُيبيية
أب ي ع ييه" "واللَ ييهُ يُ ِحي ْ
ال لك ،ما هو اإحسال؟ اح ا عايَين مخواسا كد  ،اح يا فيي أو الحلقية يعرفيوا مييه هيو اإحسيال ،مييه المرتبية العظيمية

دي اللي هي فوق اإيمال كمال ،ات ضَ يا مواسا.
د .خالد الحداد:

اح ا عايَين سر ع ورا خ و ،يا شيخ ا ،وسغكلم اأو ما هي علية و ودسيا فيي هي اليدسيا؟ يع يي ليو مل فييه قريية ت َ
شيى
يوا ،ي
يوا ما فيي مدي يية عغيقية مي ً
فيهيا وبياا ،وبيياا ُم لهلِيك ،وبحوييوا فيي العيالم كلييه عين الييدوا لهي ا الوبيياا ،فليم يجيدوا مي ً
ولي ُكن ل دل ،فبحووا و ااوا ب سجب أب ائها ،وأرسلو ملى ل دل في بعوة ُمح َدد ،،هيروح يعير ل يا هي ا اليدواا وتركيبغيه
ويجيبه ل ا وير ع تاسي ،وخر ت القرية كلهيا تيوده هي ا ال اليب ال جييب ،وهي ا ال اليب ذهيب مليى ل يدل راييأ لهيد
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ُمح َدد ،الهد د مسيه يعميَ مييه؟ يجييب اليدوا وير يع بسيرعة فيي أسيره وقيت أ َل ال يان يموتيول ،إسقياذ ال يان ،هيو

راح ه ييا  ،فييو ّ مل ل ييدل مليئيية بالمسييارح ،والسي يمات ،والماعييب ،والحييدائق ،والميراق  ،واسشي َ تم ًامييا ،وسسييي
ال اية ،وسسي الوباا ،سسي الهد  ،علة و ود في ه ا المكال ،سسيها.

اإسيِ مَِا لِيي لعبي ُد ِ
يت ال ِ
لجي َن و لِ
ول" الي اريات .56:أ
اح ا علة و ودسا فيي هي الحييا" ،العبياد ،"،أ لل تعبيد اه" :وميا خل لق ُ
ُ

مضافة ملى ه العلة ،مش أي عباد ،،أست بغعبد مله عظييم ،اه المليك الحيق -سيبحاسه وتعيالى ،-قيا ال بيي ّ-يلى
اه عليه وسلم" :-يا معاذُ! ِ
واه مسي أ ُِحبْك ،أ ِ
ُوّيك يا معاذ ا تدع َن في ُدبُ ِر كيَ ّيا ،أل تقيو  :اللهيم أ ِع يي عليى
ِ
ِ
وح لسين العبياد،،
وح لس ِن عبادتك" روا أبيو داود وّيححه األبياسي .فييه فيرق بيين العبيادُ ،
ذ لك ِر  ،و ُش لك ِر  "..وميه؟ "ُ ..

أست بغغعامَ مع رب عظيم.
ي وأ لل أ لعمييَ ّييالِ ًحا تي لرضييا ُ" اأحقييا  .15:ليييِ
"قييا رب أ لوِ لعِييي أ لل أ لشي ُكر سِ لعمغييك الَغِييي أسليع لمييت علي َيي وعلي أيى والِييد َ
كَ ّالأ يُرضي اه -عَ و ََ.-
ِ
ِِ
ِ
ِ
يَ ِمين لاْخي ِر قيا
يَ عل ليي ِه لم سيبي ابلي ليي آدم بياللحق م لذ قي َربيا قُي لرباسًيا فيغُي ُقبيَ م لين أحيدهما ول ليم ييُغيقبَ ل
ابن آدم تق َرب ب ُقربال "واتل ُ
أقليغُيلَك ۖ قا مِسَما ييغيقبَ َُ اللَهُ ِمن ال ُلمغ َِقين" المائد.28:،

الح لسين
المغغبع لمع ى ل ظ اإحسال في القيرآل يجيد أ َل اإحسيال ذُكير فيي القيرآل  67مي َر ،،الليي يجيد تركييب ميادُ ،
ُ
فييي القييرآل ،يغصييور أسييه مع ييى فييوق الل يية ،يع ييي ت ُ ِ
وسييي مع ييا اأّييلي اللييي هييو مقابييَ عييدم اإسيياا ،ملييى معيياسي أعمييق
بكوير من فكر ،عدم اإساا.،

اه -سييبحاسه وتعييالى -خلييق ل ييا عي ييين كييي سيير البُي لعييد الوالي  ،يييري دي ،يع ييي لييو عييين واحييد ،ه شييو بُعييدين بييِ،
عشال سشو العمق ،فيه مع ى تاسي خال  ،اللي سَ سيدسا برييَ مخصيوم مين السيما ،يغجسيد فيي سيد أعرابيي
يق على رفقة ال بي ّ-لى اه عليه وسلم -يقو له" :ا ِإ لحسا ُل أ لل تي لعبُد اللَه ك سَيك تييرا ُ" ّيحيأ البخياري .عيار

يع ي ايه "ك سَيك تييرا ُ" ؟ أل تغير هي ا الس سيا  ،تغير اليدسيا باسشي ااتها ،ومسيئولياتها ،ومغاعبهيا ،وابغاااتهيا ،تغير

ه الدسيا وتُحلق بعي ًدا بعي ًدا بعي ًدا بعي ًدا ،ه ا في السماا السابعة ،ك سك تق بين يدي اه.
قيَ ليبع

يجودا ا يقيوم م يه مليى ييوم القيامية حغيى ييدخَ عليى ربيه فيي
العيارفين :هيَ يسيجد القليب؟ قيا ":يسيجد س ً

مقيما لكَ ما سوا  ،غ يًا عن كَ ما سوا  ،وكَ ما سوا مليه فقير".
دار  ،فيشاهد الملك الحق ً
قيوما ب سهً ،
سييماو ِ
ات و لاأ لر ِ ُكي ََ ي ي ليوم ُهييو فِييي شي لل" الييرحمن .29:ي يير ذسبًييا ،ي ييرا كربًييا ،ي يي ملهوفًييا ،ي ييك
"ي لسي لُهُ ميين فِييي ال َ
قبيحا ،يميت ويحيي ،يعَ وي  ،يُشقي ويُسعد ،يرفع ويخ -سبحاسه وتعالى.-
عاسيًا ،يسغر ً
يام ،وا يي لب ِي ييي لي ييهُ أ لل
يشي يياهد كمي ييا أخبي يير ع ي ييه سبيي ييهّ-ي ييلى اه عليي ييه وسي ييلم-حي ييين قي ييا " :مِ َل اللَي ييه ع ي يَ و ي ي ََ ا يي ي ي ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
يور ،ل ليو
يي ام ،ي لخ ُ اللق لسط ويي لرفيعُهُ ،ييُ لرف ُع مِل ليه عم َُ اللَلي َِ قي لبَ عم َِ اليَها ِر ،وعم َُ اليَها ِر قي لبَ عم َِ اللَلي ِيَ ،حجابُيهُ الْ ُ
ات و ل ِه ِه ما اسليغيهى مِل لي ِه بص ُرُ ِم لن خل ِلق ِه" ّحيأ مسلم.
كش هُ أ لحرق ل
ت ُسبُح ُ
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يب ال ُلم لح ِسيِين" آ عم يرال ،143:أل اه -
حييين ييير اه يجييد يييغكلم اْل ،شيياي رب ييا بيييغكلم ويقييو " :واللَييهُ يُ ِحي ْ
سييبحاسه وتعييالى -يُ ِحييب ال ُلم لح ِسيِين ،يييا ماعيية اإحسييال بعيي ًدا عيين مراتييب وتقسيييمات اأكيياديميين ميين أهييَ العلييم،
اإحسال د رتبة عالية ًدا ًدا ي ًدا ،شييا بيُقي فيي القليب ،مرتبية عاليية ي ًدا ،يع يي بيُقيا مل بشير الحيافي سيار
يومييا قبييَ توبغييه ،فو ييد ورق يةً ُملقييا ً ،علييى اأر فيهييا اسييم اه ،ف خ ي ها وغسييلها ،وكييال معييه درهييم لييبع
ً

حا غييه،

ودهًا ،وطيَب ه الورقة به ا الدهن ،يم وضيعها فيي أعليى موضيع فيي بيغيه ،و عيَ ي ظير مليهيا حغيى
فاشغر به ع ًرا ُ
سييام ،فو ييد ميين يقييو لييه فييي سومييه :يييا بشيير طيَبييت اسييمي ورفعغييه ،وعَتييي أطيييبن اسييمك وأرفعييه فييي الييدسيا واْخيير.،
محسان مل است مع رب كريم.

اأعرابيي يياا لل بييي -عليييه الصييا ،والسييام-قييا  :يارسيو اه ،مين يحاسييب ا يييوم القياميية؟ قييا  :اه ،فضييحك ،قييا :
ِ
وم َم تضحك؟ قا  :مل الكريم مذا قدر ع ا.
لميا كاسييت الميرأ ،مييع و هيا فييي السي ي ة ،وها ييت اليريأ ،وكيَق يصيره ويجييري ،فقاليت لييه :أا تصي ع شيييئًا؟ أا ت عييَ

جرا ،وقا لها :ما يم ع ي أل أطع ك اْل؟ قاليت :ميا يم عيك أل الخ جير
شيئًا؟ أا تبح عن مخرا؟ ف خرا لها خ ً
بيد من أحب ،فقا لها :وس ي غ ا بيد من سُحيب .محسيان مل اسيت الحسين د محسيان عيالي أوي ،محسيان مل اسيت
بغخرا من س سك ،وضيق س سك وسج ها ،وتقوله :يارب.
ال قييير فييي الشيياره بيقييو  :ه ،ه يييا ايييه؟ ،ه يييا محس ي ين ،مسييت بغرفييع ميييد  ،م َل ال قييير مذا أراد شيييئًا م ي َد يييد  ،اسييت
بغغر س سك واسش ااتك ه الكبير المغعا .

د فيه واحد خرا من س سه لصياحبه ،سييدسا أبيو بكير ،لميا سَليت ال ا عية ووقي عليى ال يار ،رب يا -سيبحاسه وتعيالى-
يقو " :مِ لذ يي ُقو ُ لِص ِ
احبِ ِه ا ت لحَ لل" الغوبة ،40:الم سرين يقولول :لم يقَ ا تخ  ،قا له ايه؟ "ا ت لحَ لل" ،أسيه كيال

ُحَسه على ال بي -عليه الصا ،والسام -أكور من خوفه عليى س سيه هيو ،محسيان مل اسيت بغخيرا مين س سيك لي ات
اه ،اه ،لما تبقى شاي رب ا ،يجب أل تُحسن ،طب است مش قادر توَّ له المرتبة العالية "ك سَك تيرا ُ ،فيِإ لل ل ليم
ِ
يَ عليى اللع َِيي َِ الي َرِح ِيم*الَي ِ ي
ت ُك لن تيرا ُ فإسَهُ ييرا " ّيحيأ البخياري .رب يا -سيبحاسه وتعيالى -يقيو لل بيي تحْيًيا" :وتيوَك ل
ييرا " الشعراا" ،218،217:فِإ لل ل لم ت ُك لن تيرا ُ ،فِإسَهُ ييرا ".

ب مِل لي ِيه ِمي ُك لم" الواقعية
الَو ة اللي سايمة طو الليَ ب و هيا وهيو قرييب م هيا ،يع يي قرييب م هيا ي ًدا "وس لح ُين أقيلير ُ
 ،85:وهى بغبكي طو الليَ بغشكوا ملى اه و ها مش حاسِ بيها ،رب ا -سبحاسه وتعيالى -حاسيِ بي ِ
يك ،رب يا -
سيبحاسه وتعيالى -يشيعر بي ِ
يك يشيعر ب لميك ،هي  ،اْام مين يشيعر بهييا ومين يراهيا ما اه ،هي ال جيو هي اأحيَال،

ت لييك مييا فِييي
هي المشيياكَ ،أم السيييد ،ميريم كاسييت تبي سجواهييا ملييى اه لعلمهييا أل اه قييدير قالييت" :رب مِسييي سي لر ُ
ِ
ب لِي مح َرراً فيغيقبََ ِم ي مِسَك أست ال َ ِ
ت"
يت رب مِسيي وض ليعغُيها أُسويى والليهُ أ لعل ُيم بِميا وضيع ل
يم*فيل َما وضع لغيها قال ل
سم ُ
ُ
ل
يع اللعل ُ
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آ عم يرال ،36،35:بغييغكلم مييع رب ييا -سييبحاسه وتعييالى -كييام كييام بغييغكلم مييع رب ييا -سييبحاسه وتعييالى ،-بغ ا يييه
اإحسال مل است تُخل وتسغخلِ عبادتك من شوائب س سك وشيوائب المخليوقين ،مرييد كيال بيحيب ع ياق فلميا

ذهيب مليى مكيية فرأتيه ع ياق تخيييَ واحيد قاعيد بي كيير فيي حبيبغيه ليييَ سهيار بي كير فيهييا ،ع ياق قاليت لييه ييا مرييد تعييالى
فبت ع دسا الليلة،
الشيخ محمد سعد:كال قد أسلم ،وهي في الجاهلية
د .خالد الحداد :قا لها يا ع اق مل رسو اه ح َرم الَسا ،خام خلصت.

مل اه كغب اإحسال على كيَ شييا ،هيَ يُغصيور أسيه فيي القغيَ محسيال ،يع يي اسيت بغقغيَ واحيد هغ ب يب علييه؟ ا ،
يَ ربيك بِال ِ
قيا ال بيي ّ-يلَى اه علييه وسيلم" :-مذا قغليغم ف حسي وا القغيَ" ،1فيي كيَ شييا "ا لدهُ مِل أيى سيبِ ِ
لح لكم ِية"..
ال حييَ ،126 :وايييه؟ "..وا لم لو ِعظي ِية اللحسي ِة" ،طيييب المييدعو ممكيين يبقييى ُمقبِيَ ولكيين بعي ال ييان بيبقييى ع ييد سييوه
ع اد ،سوه مّيرار سيوه سُ ير ،،سيوه محا جية ومخاّيمة ومجادلية ،فبيبيدأ هيو يجغير ويشيد مليى مسيغو سيافَ ،فقيا
اه –عييَ و ييَ " -و ي ِ
يادل ُلهم بِييالَغِي ِهييي أ لحسي ُين" ال حييَ ،125:مييش بالحسي ة الحسي ة ه ييا مغي عش ،هييو ه ييا بقييى ايييه

بيربط أفكار بكرامغه تمام ،وبيبدأ يغشب برأيه ،ف ي ه  ،الحالة اسيت محغياا مل اسيت ت ليع معيا بيالغي هيي أحسين،
مل وقييت المشييكلة ،اه –عييَ و ييَ -يقييو " :وقُييَ ل ِعبي ِ
يادي يي ُقولُييوال الَغِييي ِهييي أ لحسي ُين" اإسييراا ،53:محييدي بيقييو
الحس ى ،الوقت محدي بيبقى م ص  ،رب ا–سبحاسه و تعالى– قا " :وقَُ ل ِعب ِ
ادي يي ُقولُوال الَغِي ِهي أ لحس ُن".
ُ
اإمام أحمد يقو  :ما غاضبت أحداً ما غاضيبت أحيداً فقبيَ م يي ،بيَ مل ّي وال بين أميية كيال ابين عمية ال بيي –علييه

الصا ،والسام -ابن عمغه عاتكة قا  :يا محمد لو كال على اأر كافر واحد بك لكال أسا ،ولو رأيغك ترتقيي مليى
ُسلم من السماا فغ تي بصك عليه قيو أربعية مين المائكية أسَيك رسيو اه ميا شيهدت ليك ،بعيد غيَو ،ح يين ال بيي -

يحيحا ف خييد وطييا بيه علييى ال ييائم فوقي عليى واد ،واد كبييير بييه بقيير
علييه الصييا ،والسييام -لميا أُسير كييال ر ي ًا ش ً

ومبييَ فقييا لييه يييا ّي وال أيعجبييك هي ا؟ قييا أتهيَأ بييى يييا محمييد قييا أيعجبييك هي ا؟ قييا سعييم قييا هييو لييك بمييا فيييه،
في طرق يييم قييا أشييهد أسييه ا يجييود بهي ا ما سبييي ،أشييهد أسييك رسييو اه ّ-يلَى اه عليييه وسييلم ،-اإحسييال ،مل اه
صَ فيها اإحسال.
كغب اإحسال على كَ شيا ،اإحسال يا ماعة طبعاً الحلقة مش ه عر س َ
فكير ،اإحسييال اسييك شيياي رب يا مييش شيياي حييد تيياسي ،اسيت بغعبييد رب ييا وبييِ ،قيا –عيَ و ييَ ":-الَي ِ ين يُ ِ ُقييول فِييي
ض َراا واللك ِ
س َراا وال َ
اظ ِمين ا ل ليظ" آ عميرال  ،134:دا خيرا مين س سيه وميبقياي بيقابيَ السييئة بالسييئة" ،واللعيافِين
ال َ
ع ِن ال ِ
ب ال ُلم لح ِسِين" ،اه يحب المحس ين مل هو خيرا مين س سيه ،كظيم غيظيه ،قيا رسيو اه ّ-يلَى
َان واللهُ يُ ِح ْ
اه عليه وسلم :-من كظم غيظه وهو يقدر على مس اذ خير اه على رؤون الخائق من الحور العين أيهيا شياا ،2فيي
1
ِ
ِ
ِ
ِح
"مل اهَ عَ و َ كغب اإحسال على كَ شيا  ،فإذا قغلغُم ،ف حسي وا القغلية ،و مذا ذبحيغُم ف حسي وا ال بحية ،و ليُحي َد أحي ُدكم ،مذا ذبيأ شي رته  ،و ليُير ل
ذبيحغه" ّححه األباسي.
2
ِ
ِ
ِ
ِ
قادر على أل يي ل دعا اهُ عَ و ََ على ِ
الحوِر ما شاا" حس ه األباسي.
رؤون
الخائق يوم القيامة حغى يُخيي ُر اهُ من ُ
"من كظم غيظًا وهو ٌ
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الحدي شريأ الخَاعي في مسلم أل ال بي –ّلَى اه عليه وسلم -قا  :من كيال يينمن بياه والييوم اْخير فليحسين
ملى ايه؟ ملى ار  3حغى ومل أذا  ،الحسين البصيري كيال ليه يار سصيراسي كيال ليه يار سصيراسي ،كيال ليه ك يي يسيقط
دلوا ،وظَ ك لك عشرين س ة- ،سبحال اه ،-عشيرين سي ة يغحمليه وبعيد عشيرين مير
ً
بوا عليه فوضع له ً

الحسين

ف هب مليه يعود فو د الدلو ،قا م مغى وأسغم تغحملول ع ا ه ا؟ قا م ي عشيرين ،فرميى ّيليبه فيي اليدلو وقيا
أشهد أل ا مله ما اه وأل محمد رسو اه.
و غك است طهقال م ها وطلقغها ومش طايق أهلها ولكن است عبد مقهيور قيا اه –عيَ و يَ" ،-فِإ لمسيا ٌ بِم لع ُيرو
يأ بِِإ لحسال" البقر.229:،
أ لو ت لس ِر ٌ
الشيخ محمد سعد :حغى الغسريأ بإحسال
د.خال ييد الحي ي َداد :حغ ييى الغسي يريأ بإحس ييال ،أل اس ييت عب ييد "وق يياتِلُوا فِ ييي سي يبِ ِ
يَ اللَ ي ِيه الَي ي ِ ين ييُق يياتِلُوس ُك لم وا تي لعغي ي ُدوا"
البقر.190:،

الشيخ محمد سعد :هو المحسن يا دكغور بيحسن ه –عَو َ ،-ليِ لل ي أمامه ،حغى أسه يحسن ملى الحيوال.
د.خالد الح َدادّ :أ،كَ عد في القرآل ،اه –عَ و َ -ي مر بالعد وي مر بايه ؟
الشيخ محمد سعد :اإحسال
د.خالييد الحي َداد :كييَ عييد فييي القييرآل يغبعييه محسييال ،قييا اه –عييَ و ييَ" :-وكغ لبي ييا علي ليي ِه لم فِيهييا أ َل اليَي ل ِ بِييالَي ل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يام فمين تصي َدق بِ ِيه "..المائيد ،45:،أهيو د
لج ُيروح قص ٌ
واللع لين بِاللع لي ِن واأس بِاأس واأُذُل بِاأُذُل والس َن بِالسن وال ُ
ِ ِ
لح لسي ى وِيياد "ٌ،ييوسِ ،26:كميا
بقى ايه؟ اإحسالَ ،اا اإحسال من سه ،قيا –عيَ و يَ" :-للَي ين أ لحسي ُوا ال ُ
كال يعبد اه ك سه يرا فكال َاؤ أسه اْل يير اه ،اطَليع اه –عيَ و يَ -عليى أهيَ الج ية فيقيو ييا أهيَ الج ية،
فيقولول رب ا لبيك وسعديك والخير كله بيديك ،هَ رضيغم؟ فيقولول وما ل ا ا سرضى وقيد أع يغ يا ميا ليم تع يي أحي ًدا

ميين اأولييين واْخيرين ،يقييو أفييا أع يييكم خيي ًيرا ميين ذلييك فيكشي اه –عييَ و ييَ -عيين و هيه الكيريم" 4فغيير اه،
اسييم لأ يُ لسييم لأ لييك" ّييححه األبيياسي ،وأحسيين كمييا أحسيين اه مليييك ،أحسي وا
قييا ال بييى ّ-يلَى اه عليييه وسييلم " :-ل
فإل اه يحب المحس ين.

باه ِ
باه ِ
باه ِ
يدخَ الحمام ما بمئَر  ،ومن كال ينمن ِ
واليوم اْخ ِر فليكرم ار  ،ومن كال ينمن ِ
" 3من كال ينمن ِ
واليوم اْخ ِر فا ِ
واليوم اْخ ِر
ُ
ُ ُ
ُ ُ
ُ ُ
باه ِ
ت  ،ومن كال ينمن ِ
واليوم اْخ ِر من سسائِكم فا ِ
تدخَ الحمام" ّححه األباسي.
ليصم
خيرا أو ُ ل
ُ ُ
فليقَ ً
" 4م َل اه تبار وتعالى يقو ُ ِ
أهَ الج َِة  :يا أهَ الج َِة ؟ فيقولول  :لبَي ليك ربَ ا وسعديلك  ،فيقو ُ  :هَ رضيغم ؟ فيقولول  :وما ل ا ا سرضى وقد أع يغ ا ما
ي شيا أفضَ من ذلك ؟ فيقو ُ  :أ ِ
لم تُ ِ
عط أح ًدا من ِ
ط
ُح َْ عليكم رضواسي  ،فا أسخ ُ
خلقك  ،فيقو ُ  :أسا أُع يكم أفضَ من ذلك  ،قالوا  :يا رب  ،وأ ْ
ُ

عليكم بعد أب ًدا" ّحيأ البخاري.
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شيخ ا حبيبي في اه رب ا ييارب يرضيى ع يك ،عيايَين سعير بقيى طييب المع يى الجمييَ د مع يى اإحسيال د  ،مل أسيا
شاي رب ا قدامي وهو شاي ي ،م اي أوَّ له ،م اي أرتقي في معارا الوّو مليه.
أوا ا م سعر مل اه –عَ و َ -مذا كل العبياد بشييا فيإل هي ا مقيدور
خيراً ،
الشيخ محمد سعد :سعم َاكم اه ً

لهييم ،يع يي مقييدور يع يي يسييغ يعول ذلييك ،بع ي

الشييباب أو بع ي

مخواس ييا ممكيين يغخيييَ أل ه ي  ،مقامييات هييو ع هييا

بم ي  ،أو هيي مسييغحيلة ع ييه ،أبي ًدا بييَ هي  ،المقامييات أسييت فيهييا تسييغ يع أل تييدركها مل شيياا اه – عييَ و ييَ -بييِ
ب شياا:

أوا :ا م سعر مل اإيمال أو الغرقي في مقامات العبودية مراحَ ،مراحَ يع ي ايه ؟ يع ي خ و ،بخ و ،،اه  -عيَ
ً
و َ -بيقو في القرآل آية ميلة ي ًدا يقيو  ":ل لييِ عليى الَي ِ ين آم ُيوال وع ِملُيوال ال َ ِ ِ
ياح فِيميا ط ِع ُميوال مِذا ميا
صيالحات ُ ٌ
صييالِح ِ
ات يُي َم اتَيقييوال َوآم ُييوال يُي َم اتَيقييوال َوأ لحسي ُوال" المائييد ،93:،يييم دي ك سهييا مراحييَ ،يق يَ فيهييا
اتَيقييوال َوآم ُييوال وع ِملُييوال ال َ
العبد المنمن من خ يو ،مليى خ يو ،،ومين مقيام مليى مقيام ،فيا ييَا العبيد يرتقيي مين مقاميات العبوديية حغيى يصيَ مليى

ه ا المقام المحمود مقام اإحسال.
طيب كي سصَ ملى ه ا المقام؟
ابغدا ًا وقبَ كَ شيا ،أَّ ه ا المقام اإيمال ،يع ي اييه اإيميال ؟ اإيميال كلمية عظيمية يدا ملخصيها هي ا اليقيين

ال ي ا يخالجه شك ،أسا لما أقو الدكغور خاليد مينمن بياه ،يع يي اييه مينمن بياه؟ يع يي هيو ميوقن لييِ ع يد رييب،
ليِ ع د أدسى شك أل ه ا رب ليِ كموله شيا ،رب خلق وأو د وير ق وييدبر بييد مقالييد السيماوات واأر ،
له اأسماا الحس ى والص ات العليى ،هي ا القليب لييِ فييه أدسيى رييب وا أدسيى شيك فيي أسيه كيال ه يا أسبيياا سيوح،
مبراهيم ،موسى ،عيسى ير كيَ شييا بيقيين ،اه –عيَ و يَ -يقيو فيي القيرآل الكيريم" :مِسَميا ال ُلم لنِم ُيول الَي ِ ين آم ُيوا
بِاللَ ِه ور ُسولِ ِه يُ َم ل لم يي لرتيابُوا" الحجيرات"،15:ل ليم يي لرتيابُوا" هي ا هيو اأّيَ ،أي حيد ع يد شيك أو ع يد رييب ا يمكين
أل يصَ ملى ه ا المقام،

يبقى ابغدا ًا كَ ما اا عن اه اه وكَ ما اا ع ه ،ال بي محمد ّ-لَى اه عليه وسلم -وكيَ ما ياا ع يه تُيوقن بيه،
ال بي ّ-لَى اه عليه وسلم -لما قعد مع الصحابة وقا بي ما ر َ يركيب بقير ،،فقاليت ليه مسيالم سُخليق لي لك ،ق يا
الر ييَ -سييبحال اه -بقيير ،تكلييم! ،فقييا  ّ-يلَى اه عليييه وسييلم -ف سييا أُؤميين ب ي لك أسييا وأبييوبكر وعميير ،وليييِ ف يى
البكيير أبييو بكيير وعميير ،وأسييا واه أٌؤميين بي لك ،5وأسييغم ميعياً تنم ييول بي لك ،أل هي ا كييال سعييم كييال ،هي ا هييو اأّييَ
اأو اليقين اإيمال الغصديق الجا م بكَ ميا ياا عين اه وميا ياا ع يه وعين محميد ّ-يلَى اه علييه وسيلم -وكيَ

ما اا ع ه.
5
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
سبُ ِع ،يي لوم ل ليِ لها راه غي ِري ؟ وبي ا ر ُ ٌَ
ب فقا  :م لن لها يي لوم ال َ
ب ف خ م ليها شا ،ً،ف لبهُ ال َراعي فا لغي ت مِل ليه ال ئل ُ
"بي ما راه في غ مه ،عدا عل ليه ال ئل ُ
ِ ِ
ت لِ لحر ِ
ث .قا ال ان  :سبحال ِ
بي ّلَى اهُ عليه
ت مليه فكلَمغلهُ ،فقال ل
يسو ُق بيقر ً،ق لد حمَ عل لييها ،فا لغي غ ل
اه ،قا ال ْ
ت :مِسي لم أُ لخل لق له ا ،ولك ي ُخل لق ُ ل
ُ
ِ ِِ
اب ِ .
َ ِ
بن الخ ِ
رضي اهُ ع هما" ّحيأ البخاري.
وعمر ُ
وسلم :فإسي أُؤم ُن ب لك وأبو بكلر ُ
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يييم بعييد ذلييك ،الشيييا الويياسي :مل الواحييد يلجي ملييى اه –عييَ و ييَ -أل يبل ييه هي  ،الم َلية ،وحضيرتك قلييت حييدي
ميييَ ي ًدا يع يي ال ب يي –ّ يلَى اه عليييه وسييلم -يكييول معييا سيييدسا معيياذ أحييد ِ
أحبَغييه فيقييو " :يييا معيياذُ ! ِ
واه مسييي
أ ُِحبْيك" ،فيقييو لييه ":بي بي أسييت وأميي ،ومسيي واه أحبييك" ،فيقييو  :فييا تييدع َن أل تقييو فييي ُدبُير كييَ ّييا ،أل تقييو
اللهم أع ي ،6يع ي ايه أع ي؟ يع ي أست با اه ا شيا ،لن تكول ،أست تكيول بياه ،ف سيت تحغياا أل تلجي مذا أردت
أل ترتق يي فييي ه ي ا المقييام العظيييم تقييو  :يييارب ا عل ييي ميين المحس ي ين ،اللهييم أع ييي علييى ذكيير وشييكر وحسيين
ُحسن طاعغك ،ا عل ي أُحسن اإيمال بك ،ما هو اييه مع يى اإحسيال؟ ،يع يي أسيا ييارب
عبادتك ،يع ي يارب ا عل ي أ ُ
ا عل ي أُحسن تصديقي بك ،أُحسن ّاتي بين يديك ،أُحسن ّيامي ،اح يا خيام كلهيا أييام وعبياد ،الصييام ،لييِ

كَ ّائم محسًا ،ا ،اإسسال ممكن يصوم وليِ له مين ّييامه ما الجيوه والع يش ،فيي واحيد تياسي ّيايم ،يُحسين
ه ا الصيام ه-عَ و َ ،-أسه يعلم عليى مين سييُعر  ،هيو ه –تبيار وتعيالى ،-فيإذًا تيدعو اه-عيَ و يَ-أل رب يا
يبل ك ه ا اأمر.

الشيا الوال  :الصدق يع ي ايه الصدق؟ ،كلمة الصدق يع ي هيَ أسيت فع ًيا بجيد ترييد أل تصيَ مليى هي ا المقيام بيين
يدي اه-عَ و َ -وا ب موَ؟ مخواس ا بم غهى الصراحة ،اه-عيَ و يَ-ي َلِيع مليى ميا فيي القليوب ،ومركيب الصيدق
يوّييَ العبييد وا شييك ،فميين ّييدق سجييا ووّييَ ،عشييال كييد قييا –ّيلَى اه عليييه وسييلم" :-ميين سي اه الشييهاد،
ِ
ِ
الشهداا" ّححه األبياسي ،ميا الشيهاد ،دي برضيو مرتبية ،اح يا ع يدسا
بصدق "..يحصَ ايه؟ ،قا  ..":بلَ ه اهُ م ا
مراتب كد  ،أو حا ية اأسبيياا ،ييم الصيديقول ،ييم الشيهداا ،هي مراتيب الصيالحين ،ييم الصيالحول الليي هميا عامية
الصيالحين ،طيييب أسييا عييايَ أكييول شييهيد ،كييَ ال ييان بغقييو  :يييارب اللهييم ار ق يا الشييهاد ،،لكيين فييي واحييد بيقولهييا كييد
وكد بيموَ يع ي ،وفي واحد بيصوم بيموَ مسه بيصوم ،وفي واحيد بيصيلي بيمويَ مسيه بيصيلي ،وواحيد بيمويَ أسيه مينمن،
عشييال كييد فييي م ييافق وفييي ميينمن ،ك ي لك أسييت فعي ًيا س سييك تكييول محسيين؟ ،عيياو لمييا سييمعت الحييدي د  ،مييا
اإسام؟ قا  :ك ا ،ما اإيمال؟ قا  :ك ا ،ميا اإحسيال؟ ،اسيت س سيك ترتقيي عشيال تبقيى فيوق ،بجيوار ال بييّ-يلَى
اه عليييه وسييلم-عشييال توّييَ لمرتبيية المحسي ين؟ ،وا فعي ًيا د كييام وخييام؟ ،قييا –ّيلَى اه عليييه وسييلم" :-ميين
بصييدق  ،بلَ ييه اه م ييا الشي ِ
يهداا  ،و مل مييات علييى فر ِ
سي اه الشييهادِ ،
اشييه" ّييححه األبيياسي ،سيييدسا خالييد مييات
ُ
على فراشه ،وهو خالد بن الوليد.
سيجي بقى لل ق ة الرابعة ودي أهم شيا بقى ،اللي هو لُب الموضوه :ا اي أكول محسن؟

 " 6يا معاذُ ! ِ
اه ! وأسا ِ
واه مسي أُحبْك  .قا له معاذٌ  :ب بي أست وأمي يارسو ِ
واه أُحبْك  .قا  :أوّيك يا معاذُ أا تدع َن ُدبيُر ك ََ ّا ،أل تقو :
الله َم أ ِع ي على ذك ِر وشك ِر ،
وحسن عبادتِك" ّححه األباسي.
ُ
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ال بييي-عليييه الصييا ،والسييام -بيقييو فييي الحييدي قييا  ":أ لل تعبييد اه ك سييك ت يرا ُ ،فييإ لل لييم تكي لين ت يرا ُ فإسيَيهُ ي يرا "
ّحيأ البخاري ،اح ا ع دسا مقامين :أدسى در ات اإحسال ،وأعلى در ات اإحسال ،وبي هما در ات عليى حسيب
عين العبد الغي في قلبه.
يميعا،
أدسى الدر ات :اللي هو ايه؟ هي المراقبة ،العبد م ا ع دما يوقن-بغعغمد عليى اليقيين واإيميال -أل ه يا ربًيا س ً
أسبق من س لم ِعك ل سيك ،اه-تعيالى-يسيمعك ،يع يي أسيا اْل بقيو  :اه ،أسيا سيمعت الكلمية دي ،اه-تبيار
س لمعُه ُ
يبق مين بصير
أسبق من سمعك لك ،بصيير يير كيَ شييا ،بصير مييا أس ُ
وتعالى-سمع م ك ه الكلمة ،س لمعُه لك ُ
موا ،اه-عَ و َ-يراسي أوضيأ وأسيبق مين رؤيغيه
ل سك ،يع ي أسا والدكغور خالد ،بي ي وبي ه قد ايه؟ ،تقريبا شبرين ً
لي ،اه-عَ و َ-سميع بصير عليم شهيد ،ا ي يب ع ه شيا ،قريب ،قريب يع ي قد ايه؟ ،قيا الرسيو ّ-يلَى اه

عليه وسلم -مل اه أقرب ملى أحدكم من ع ق راحلغه ،7اسغشعار المعياسي دي ،يومير ع يد حا ية ع يد اسيمها اييه؟
ملي ،يراسي ،ا يخ يى علييه شييا مين أميري ،هي ا يحيدث فيي قلبيك الليي هيو اييه؟ فيإل
المراقبة :أل اه-تعالى -ي َلع َ
ملي اْل ،اْل وأسا أكلم أخيي،
لم تكن ترا فإسه يرا  ،أسا ع دما أّلي :اه أكبر ،اْل أسغشعر أل اه ي صب و هه َ

يب علييك ،وشيهي ٌد علييك ،د اأمير اأو  :الليي
وأسا في الخلو ،،وأسيا فيي الخليو ،،اه-تعيالى-ييرا  ،ويسيمعك ،ورقي ٌ
هو اإيمال به اأسماا أسماا العلم واإحاطة "،أحاط بِ ُكَ ش ليا ِعللماً" ال اق.12:
الشيا الواسي بقى اللي هو المرتبة اأعلى بقى اللي هو ايه :اه-عَ و َ-له أسماا ،وليه ّي ات ،وليه أفعيا  ،مبوويية
في القرآل والسي ة ،أسيا كعبيد مينمن ،كلميا يااسي اسيم مين أسيماا اه ،أو وّي مين أوّيا رب يا ،أو فعيَ مين أفعيا

اه-عَ و َ-أعمَ ايه؟ أُمرر ه ا ااسم ،وه الص ة ،وه ا ال عَ على قلبي ،يم أُغم عي يي ،وأفيغأ عيين قلبيي،
يوا أعلييم :أل اه-تعييالى -هييو الخييالق ،أو الخي َياق-سييبحاسه
أسغشييعر حييدوث ه ي اأسييماا فييي الكييول ،فع ييدما مي ً

وتعالى ،-أر بعين قلبي ،كَ ما سو اه ،خلقه اه-عَ و يَ،-د بقيى الليي بيسيمو كيد ييا مخواسيا "رؤيية اه-عيَ
و َ -بعين القلب" ،يع ي من اأشياا الجميلة ًدا :مل عبد اه بن عمر كال بي و  ،فجاا عرو ،بن الَبيير ،فقيا :
طبعا ر َ مندب ،فقا  :لعله ليم ييرد ،واه ا أفاتحيه
أسكح ي سود ،،ب غه يع ي ،فعبد اه بن عمر مردي عليه ،فعروً ،
فيها أب ًدا ،خلَصوا العمر ،بغاعغهم ،ابين عمير روح ،وفيي خل يه أو فيي ميير عيرو ،،دخيَ المسيجد ال بيوي ،لقيى عبيد اه
طبعيا وعبييد اه بيين عميير ،فسيييدسا عبييد اه بيين عميير قييا  :أذكييرت لييي
بيين عميير قاعييد ،المهييم رحييب بييه وأكرمييه ،عييروً ،

سود،؟ ،أست قولغلي ،بغهي لي كد أست قولغلي مسك عايَ تغجو سود،؟ ،فالمهم ،فقيا  :واه مس يا ع يدما س يو  ،ك س يا
سغخايَ اه-عَ و َ ،-ك س ا سغخايَ اه بين أعي ا.
يع ي هو ع دما طا بالبيت ،هو ليِ في ه ا الكوكب ،هو ك سه ير اه-تبار وتعالى-بيين عي ييه ،حاشيا مل سييدسا
ابن عمر يع ي تصور ّور ،ه ،أبي ًدا ،لييِ هيو القصيد ،مسميا ك سيه فيي حضير ،القيدن ،يير اه-عيَ و يَ-مسيغو عليى
راحلة ِ
أحدكم من ُع ُ ِق ِ
.." 7وال ي تدعوسه أقرب ملى ِ
أحدكم" ّحيأ مسلم.
ُ
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عرشييه ،بييائن ميين خلقييه ،يخلييق وييير ق ويييدبر ويعييَ ويخ ي

ويرفييع ،فييي ه ي السيياعة أو فييي ه ي اللحظيية ،الغييي اْل

تسييمع ي فيهييا ،اسغشييعر ،د تم يرين بقييى عملييي يييا ماعيية ،تم يرين عملييي :مسييك وأسييت اْل قاعييد تسييمع ي ،أغم ي
رب عظييم ،اْل اْل وأسيت تجليِ اْل،
عي ك ،واسغشعر أل لك ربًيا ،أسيت مخليو ٌق ّي ٌير ي ًدا مين مخلوقاتيه ،هي ا ٌ
ميعيا ،يعيَ ويي ،
ميعيا ،ييدبر أمرهيا ً
ميعيا ،ير قهيا ً
اه-تعالى -يخلُق في هي السياعة ماييين المخلوقيات ،يراهيا ً
يسييغر هي ا وي ضييأ ذا  ،ويعييافي هي ا ويبغلييي ذا  ،ويغييوب علييى هي ا ويمهييَ هي ا ،ويحلُييم علييى هي ا وي ييغقم ميين هي ا،
شو بقى اقرأ القرآل كد من أو القرآل لحد اْخر ،ما من فعَ ما ويحدثُ "،ك ََ يي لوم ُهو فِي ش لل" الرحمن.29:
الجحير د
اه-عَ و َ-كيَ هي ا ييغم فيي هي اللحظية ،ايشي له دكغيور خاليد عين محميد سيعد عين ال ملية الليي فيي ُ

عن فال اللي في السجن ،ي ي ه ا الملهو  ،وي را ه ا الكيرب ،كيَ هيناا الخائيق ،كلهيم بيا اسيغو اا :عبيي ُد ،

الميينمن م ي هم والكييافر ،ال ييائع م ي هم والعاّييي ،شييهود ه ي المعيياسي فييي القلييب ،تجعلييك وأسييت ت ييا ي اه-تبييار
وتعييالى -وك سييك تحديييه ،تكلمييه ويكلمييك ،هي المشيياهد هييي الغييي توميير فييي قلبييك اإحسييال ،فغكييول حياتييك حي ئِي
ه-تبار وتعالى-وك سك تر اه-عَ و َ -ه ا هو اأَّ ،م ًذا ،ع دسا مقامين:
المقام اأو :مقام المراقبة،

والمقام الواسي :مقام المشاهد،
"فمن طالع اه بعين قلبه أحسن رغم أس ه" ،يع ي ايه أحسن رغم أس ه؟ يع ي رغم أس ه :لين يسيغ يع أل يقيدم ما أعظيم
يوا ،ابييِ شيييا رديا ،ه ي ا لييو أيقيين أسييه سيييق بييين يييدي اه-تبييار
مييا ع ييد  ،تاقييي أخوسييا اللييي بيجييي يصييلي مي ً

وتعالى.-

يع ي كاست أم ا عائشة مذا أرادت أل تغصدق بصدقة ،تعمَ ايه؟ ،كاست ت يبها ،هيو ال قيير هي يرق معيا ؟ أسيا ا أُع يي
ال قييير ،مسمييا أُع ييي اه-تبييار وتعييالى ،-أُع ييي هي ا ه-عييَ و ييَ-هي ا لحبيبييي-سييبحاسه وتعييالى-فهي المشيياهد،،
محسًا ،يم ع دما أسغشعر بقى أل اه-تبيار وتعيالى -يجعيَ
وه ا اإحسال ال ي في القلب ،هو ال ي يجعَ العبد ُ
له ا المحسن َاا ما بعد

َاا ،أسا لما أقو لواحد يا دكغور خالد ،فال أحسن في فعَ شيا ،طب وهي ا الشييا

اللي أمر به ر ٌَ من أف ياا الدسيا لك ه غ ٌي كيريم ،وهي ا ال ُيي الكيريم قيا  :أسيا س ُحسين ملييك كميا أحسين ،أسيا ع َميا

موا ،ومعرو بالكرم.
أتخيَ كد  ،لو واحد غ ي ًدا ،ملياردير ً
د .خالد الح َداد :سيع ي ي على قدر  ،وليِ على قدري.

يوا ،لمييا أقولييك الر ييَ د الملييياردير د
الشيييخ محمييد سييعد :سيييع ي ي علييى قييدر  ،أسييا بقييى بغخيييَ لمييا أقولييك مي ً

طبعييا علييى قييدر  ،طيييب أسييا ع ييدما أقييو ،
سيُحسيين مليييك يييا دكغييور خالييد ،مييش هيييديك شييقة مي ً
يوا يع ييي وا ،..هيييديك ً
أست أحس ت ،سي ِ
حسن ملييك اأكيرم ،ميش الكيريم ،اأغ يى ميش ال يي ،عشيال كيد رب يا قيا فيي سيور ،اليرحمن اييه؟
ُ
اإحس ِ
ال مَِا لِ
اإ لحسا ُل" الرحمن ،60:لما أقرأ القيرآل كيد وأاقيي رب يا-عيَ و يَ-يقيو  " :ومِ َل اللَيه
قا  " :ه لَ َاا لِ ل
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فعا في معية مو ود ،،هو أل العبد خام اسغ سِ باه ،فقيرت عي يه بيه ،فيا قيرت
لمع ال ُلم لح ِسِين" الع كبوتً ،69:

عين من لم يقر عي ه باه-عَ و َ ،-فهو مع اه-عَ و َ ،-ا ي َ ع يه أّ ًيا ،ا يحغياا لمين يي كر بياه-تبيار
وتعالى ،-يقو أهَ العلم ":أل رب ا-عَ و َ-ل ً يا بهيناا المحسي ين ،يلقيي عليى قليوبهم ،بعي

ال يين حغيى ي عميوا

بالحيا ،،ولوا ه ا ال ين لغكدرت حياتهم" ،ما هو هياكَ ا اي؟ وهيشيرب ا اي؟ سييدسا أبيوبكر كيال بيقيو ":واه مسيي

حياا من ربي ،ه ا هو ،رب ا يسغرسا ،رب ا يح ظكم.
أقضي حا غي ف ظَ أُق ع يوبي على رأسي ً
خيرا.
خيرا شيخ ا ،واه هيَجت أحَاس ا ،رب ا يرضى ع كَ ،ا اه ً
د.خالد الح َدادَ :ا اه ً
تم بحمد اه
شاهدوا الدرن لل شر على ال ت في قسم ت ريغ الدرون في م غديات ال ريق ملى اه وت ضلوا ه ا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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